Materiaallijst 2018 - 2019 klas P4 NE sectie Europese School Brussel IV
Algemeen:
O stevige rugzak of boekentas (zonder wieltjes)
Sport:
O linnen of nylon rugzakje (naam op de buitenkant)
O witte, linnen gymschoenen voor zaalgebruik (naam in de binnenkant)
O sportschoenen voor buiten
O sportkledij te bestellen op school
Knutselen:
O T-shirt (ruimvallend, bv oud t-shirt van papa; naam erop)
Snack:
O snackdoos (naam op bovenkant)
O drinkfles (goed afsluitbaar; naam op buitenzijde)
2de Taal:
O zie voor boeken, mappen en etui de school website (Primaire  Listes de
livres et de matériel  L2  EN / DE / FR)
Schrijfbenodigdheden:
O ruim etui (met rits; kleurpotloden en stiften)
O 2x vierkleuren balpen (Bic; rood/blauw/zwart/groen)
O blauw schrijvende vulpen
O 2x zwarte fineliner 0.5 mm
O set van 4 fluorescerende markeerstiften
O 4x uitwisbare whiteboard pennen
O tekenpotlood
ICT:
O hoofdtelefoon (naam op bovenzijde)
O USB-stick (naam op bovenzijde)

Diversen:
O 2x lijmstift (Pritt; wit; 22g)
O meetlat (30 cm)
O 2x gum
O puntenslijper
O schaar (links- of rechtshandig; 13 cm lang; met punt)
O whiteboard (Bic Velleda; 19 cm x 29 cm; incl. whiteboard pen en wisser)
O geodriehoek
O passer
Mappen:
O 4 snelhechters (Leitz; A4; doorzichtige voorkant; 1x rood, 1x groen, 1x geel,
1x blauw)

O 1 kartonnen opbergmap (Esselte; A4 formaat; 3 kleppen; elastieken om de
hoeken)

O 1 ringband met etiket op de rug (bijv. Esselte; 2 ringen; met slot op de
ringen; max. 6cm breed) – naam op de rug

O set van 10 tabbladen (of 2 sets van 5)

Overig:
O Prisma verklarend woordenboek, naam op de voorkant (zelfde als vorig
schooljaar) ISBN: 9789049104924
NB Materialen van vorig schooljaar kunnen gerust opnieuw gebruikt worden,
vermits in goede staat.
In de loop van het jaar kan u worden gevraagd om materialen aan te vullen.
Om vermissing te voorkomen, graag (voor zover mogelijk) alles voorzien van de
naam en klas van uw kind.

